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Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
ZA 2014 ROK

Przemyski Region International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji) – Sekcja Polska mający siedzibę w Przemyślu ul Bohaterów Getta 1 jest od 22 marca
2007 roku dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas
nieokreślony o statusie „non profit”. Organizacyjnie należy do Podkarpackiej Grupy
Wojewódzkiej IPA wchodzącej w skład Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji (International Police Association). Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa
3 lata.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jest zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000154720. W dniu 31 marca 2006 roku Stowarzyszenie
otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Do 29 kwietnia 2014 roku (tj. do dnia
uzyskania statusu OPP) Region korzystał ze środków pozyskiwanych przez Sekcję Polską.
Od dnia 24 lutego 2012 roku Przemyski Region IPA jest zarejestrowany w KRS pod
numerem 0000412332 – postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII
Gospodarczy KRS. Posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON - 180 628 859 oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP- 795-25-10-344.
Od dnia 29 kwietnia 2014 roku Przemyski Region IPA posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego – postanowienie RZ.XIINS-REJ.KRS/004640/14/187 Sądu Rejonowego
w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Region liczył 108 członków i zwiększył
się o 8 osoby. Dziesięciu kolegów zrezygnowało z członkostwa. Przemyski Region wspiera
7 osób posiadających Tytuł Honorowy „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” .
W dniu 14 marca 2014 roku Walne Zgromadzenie uwzględniając cele statutowe
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska, potrzeby oraz realne możliwości
ich realizacji nakreśliło główne kierunki rozwoju, i wytyczne do pracy Prezydium
i działalności całego Regionu w 2014 roku w tym między innymi:
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 dążenie do rozwoju kontaktów
osobistych w Regionie z członkami
innych Regionów
i Grup Wojewódzkich, innych sekcji, policjantów i osób ze
służb realizujących zadania policyjne w celu wzajemnego zrozumienia i pomocy,
 prowadzenie wspólnie ze stroną służbową Policji i Straży Granicznej działalności
profilaktycznej
w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
przeciwdziałania patologiom społecznym,
 propagowaniu
aktywnego
wypoczynku
swoich
członków,
policjantów
i funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników tych formacji oraz sympatyków.
Odbywać się to będzie głównie poprzez organizowanie imprez o charakterze
otwartym, jak i z ograniczoną liczbą uczestników,
 pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł w tym takich jak: darowizny,
subwencje , dotacje, 1% odpisu podatku na IPA i inne,
 poszukiwanie i wprowadzanie do realizacji różnych form organizacyjnych w celu
realizacji zainteresowań oraz uczestniczenia w preferowanych formach wypoczynku.
Wśród działań na płaszczyźnie sportowo-rekreacyjnej głównym celem było
propagowanie sportu i turystyki w tym:
 promowanie gry w badmintona i organizacja turniejów,
 tworzenie sekcji -klubów zainteresowań,
 promowanie biegów ulicznych, sportów grupowych
 promowanie wędkarstwa i organizacja zawodów,
 promowanie turystyki rowerowej i pieszej.
Wśród działań na płaszczyźnie szkoleniowej i wymiany doświadczeń zawodowych:
 promowanie szkoleń i dokształcania zawodowego, wymiany funkcjonariuszy w ramach
Placement Programme, seminarium w Gimborn oraz udzielanie wsparcia finansowego i
organizacyjnego dla uczestników szkoleń,
 promowanie szkoleń z zakresu działalności stowarzyszeń (NGO),
 organizacja szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności udzielania pomocy
przedmedycznej.
Od 2013 roku w Przemyślu w ramach działań panelu „Kapitał ludzki” - „Sprawne
NGO” mogła brać udział większa liczba członków Regionu (akces zgłosiło tylko 5 osób).
Tematyka szkolenia ukierunkowana była na poszerzenie wiadomości do działań
w organizacjach pozarządowych. Region uzyskał dotację 1.500 zł na promocję
Stowarzyszenia. Środki wykorzystano na modyfikację strony internetowej oraz zakup
długopisów do działań promocyjnych i prewencyjnych.
W ramach działań statutowych w 2014 roku w ramach realizacji planowanych
działań z zakresu pożytku publicznego rozpoczęto cykliczne bezpłatne szkolenie policjantów
z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Szkoleniem objęto policjantów: Komendy
Miejskiej Policji w Przemyślu, Komend Powiatowych Policji w Jarosławiu, Lubaczowie i
Przeworsku. Łącznie przeszkolono 63 osoby. W 2015 roku szkolenie jest kontynuowane.
W 2014 roku członkowie Regionu uczestniczyli w 57 spotkaniach w tym w 48
organizowanych przez IPA. W spotkaniach organizowanych przez Przemyski Region wzięło
udział łącznie 2.771 osób w tym 158 członków IPA.
W dniu 14 marca 2014 roku Walne Zgromadzenie Przemyskiego Regionu IPA
przyjęło preliminarz na 2014 rok ustalając wstępny plan finansowy zawierający wykaz
przychodów i wydatków. Bilans otwarcia wynosił 1.108,19 zł. Założono rezerwę
budżetową w kwocie 2.608,19 zł, a osiągnięto 1.375,11 zł. Bilans po stronie aktywów i
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pasywów zamknął się sumą 1.375,11 zł. Fundusz własny wynosi 1.375,11 zł. Okres
bilansowy zamknął się wynikiem dodatnim – 506,92 zł.
Na koncie Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ( stan na 1 stycznia
2014 roku) Region posiadał do dyspozycji środki finansowe w kwocie 2.416,96 zł
pochodzące z odpisu 1% podatku dochodowego. W 2014 roku wpłynęły z tego tytułu środki
finansowe 4.349,70 zł. Na realizację zadań pożytku publicznego przeznaczono kwotę
5.396,01 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Region posiada do dyspozycji
środki finansowe w kwocie 1.370,65 zł.
Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 34.504,72 zł (w tym
odprowadzenie składki do PGW – 6.105 zł). Na działalność pożytku publicznego
przeznaczono kwotę 24.670,26 zł w tym: 5.396,01 zł z odpisów 1% podatku OPP,
17.166,65 z darowizn celowych, 1.980 zł z odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz
127,60 zł ze środków własnych(składek członkowskich).
Przychód w 2014 roku wyniósł 37.053,16 zł z następujących źródeł:









składki członkowskiej – 10.920 zł
z odpłatnej działalności OPP (wpłaty na paczki mikołajowe) – 1.980 zł
z działalności statutowej nieodpłatnej OPP – 5.396,01 zł (wpłaty 1% podatku);
dofinansowania z Grupy Wojewódzkiej IPA – 400 zł;
darowizny celowe – 11.500 zł
darowizny na cele statutowe – 3.500 zł
darowizny rzeczowe na cele statutowe (opaski odblaskowe) – 2.166,65 zł
pozostałe przychody określone statutem – zł 1.190,50 zł
W 2014 roku wydatkowano łącznie 36.786,24 zł i są to koszty:

1) realizacji zadań statutowych – 34.504,72 zł w tym:
a) odprowadzone składki do PGW – 1.605 zł
b) odprowadzone składki do Sekcji Polskiej – 4.500zł
c) koszty Prezydium w uczestnictwie jubileuszu Regionów – 225 zł
d) paczki mikołajowe –2.040 zł (w tym 1.980 zł składki rodziców),
e) udział zawody wędkarskie Jabłonica Ruska (Region Bieszczady) – 204 zł
f) udział zawody strzeleckie Łupków – 320 zł
g) udział w turnieju badminton Kielce – 280 zł
h) wpisowe biegi uliczne – 105 zł
i) grill (pożegnanie lata) – 700 zł
j) turniej badmintona(Medyka) – 1.485 zł
k) turniej siatkówki plażowej – 400 zł
l) Dzień Dziecka Lubaczów – 499,99 zł
m) album „95 Przemyskiej Policji” – 13.230 zł
n) zakup opasek i zawieszek odblaskowych do realizacji programu prewencyjnego z
zakresu bezpieczeństwa RD – 3.555,07 zł
o) zabawa mikołajkowa dla dzieci – 400 zł
p) zakup kamizelek odblaskowych – 2.380 zł
q) pozostałe -3.411,38 zł
2) administracyjne – 1.968,87 zł
3) koszty finansowe – 312,65 zł
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Wszystkie decyzje podejmowane były w formie uchwał, które wraz z protokołami
niezwłocznie (do 30 dni) były przesyłane członkom Prezydium, i Komisji Rewizyjnej, którzy
dysponują elektronicznych dokumentów. Każdy członek Regionu ma ciągły dostęp do
wszystkich dokumentów Regionu oraz dokumentów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.
Wszystkie pisma wchodzące i wychodzące są rejestrowane. Rok zakończono numerem
117 liczby dziennika korespondencyjnego. Pozakładane zostały teczki tematyczne, w których
gromadzone są dokumenty.
Każdy kto dysponuje środkami finansowymi, sprzętem, wyposażeniem czy też środkami
trwałymi podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
Członkowie Regionu, ich rodziny oraz niezrzeszeni funkcjonariusze i pracownicy Policji
i Straży Granicznej mają możliwość skorzystania o oferty IPA-PLAY. Jest to jedyna grupa IPAPLAY (poza Prezydium Krajowego Zarządu) korzystająca z oferty. Zabezpieczenie finansowe
umów gwarantuje firma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na razie tylko ta firma zaoferowała
takie zabezpieczenia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku podpisano 164 umowy.
Z ofert korzystają zarówno członkowie naszego Regionu i ich rodziny jak koledzy
z Bieszczadzkiego Regionu IPA oraz niezrzeszeni policjanci, f-sze BiOSG, pracownicy tych
formacji oraz członkowie ich rodzin. Członkowie Przemyskiego Regionu oraz ich rodziny nie
ponoszą żadnych opłat (koszty pokrywane są ze środków finansowych Regionu).
W 2015 roku należy nadal podejmować działania na rzecz propagowania wśród
policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej idei Naszego Stowarzyszenia. Należy to
czynić poprzez spotkania w komórkach organizacyjnych na odprawach służbowych,
spotkaniach indywidualnych. Powinni to robić wszyscy członkowie Prezydium i koledzy
pełniący funkcje kierownicze. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej reprezentujący
Region na odprawach służbowych powinni występować w strojach organizacyjnych
(marynarki z emblematem IPA lub koszulki z haftem logo IPA i nazwą Regionu). Występujący
w umundurowaniu mogą nosić odznaki IPA zgodnie z przepisami ubiorczymi.
W 2014 roku Prezydium odbyło się łącznie 11 posiedzeń na których podjęto 34
uchwały. W sumie wytworzonych zostało 9 protokołów w tym; 8 z zebrań Prezydium i 1 z
Walnego Zebrania. Protokoły i uchwały Walnego Zebrania i Prezydium zostały w
statutowym (30 dniowym) terminie zatwierdzone i przekazane członkom drogą
elektroniczną (umieszczone na FTP). Osoby nie dysponujące pocztą internetową miały
możliwość zapoznania się z dokumentami w siedzibie Regionu. Były one telefonicznie
informowane o takiej możliwości. Z tej drugiej możliwości nikt nie skorzystał. Członkowie
Prezydium i Komisji Rewizyjnej z protokółami i projektami uchwał byli zapoznawani na
bieżąco, aby mieli możliwość dokładnego przygotowania się merytoryczne dyskusji przy
podejmowaniu decyzji.
Wszystkie decyzje podejmowane były w formie uchwał, które wraz z protokołami
niezwłocznie (do 30 dni) były przesyłane członkom prezydium, i komisji rewizyjnej.
Członkowie prezydium i komisji rewizyjnej dysponują kompletem elektronicznych
dokumentów.
Prezydium Przemyskiego Regionu IPA o każdym swoim posiedzeniu prezydium
informowało oraz zapraszało członków organu kontroli jakim jest Komisja Rewizyjna. W
2014 roku członkowie komisji rewizyjnej nie brali udziału w posiedzeniach prezydium.
Bieżąca polityka informacyjna i promocja działań
Regionu
była realizowana
dwukanałowo tj. w formie e-mailowej i papierowej oraz telefonicznej. Od listopada
funkcjonuje facebook ipaprzemyśl.
Prezydium dostrzega ułatwienia i korzyści z
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funkcjonowania strony internetowej. Stroną administruje osoba spoza IPA i wspólnie ze
mną jest jej moderatorem. Zadania te wykonuje bezpłatnie.
W 2014 roku do przekazywania bieżących informacji wykorzystywano takie kanały
informacyjne jak:
 osobista lub służbowa internetowa poczta elektroniczna (na 108 członków konto
pocztowe posiada 105),
 stronę internetową www.ipaprzemysl.pl ,
 facebook (od listopada)
 łączność telefoniczną,
 serwer FTP
Prezydium uchwałą nr 13/2014 z dnia 22 maja 2014 roku wyznaczyło dwóch
koordynatorów do prowadzenia kampanii 1% odpisu podatku na rzecz Przemyskiego
Regionu IPA. Na koncie Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji ( stan na 1
stycznia 2014 roku) posiadaliśmy środki finansowe w kwocie 2.416,96 zł. W 2014 roku
wpłynęło do naszej dyspozycji 4.349,70 zł. Na realizację zadań pożytku publicznego
przeznaczono kwotę 5.396,01 zł w tym:






zakup opasek odblaskowych do działań prewencyjnych – 2.622,74 zł
zakup kamizelek odblaskowych – 671,58 zł
organizacja turnieju badmintona – 900 zł
Dzień Dziecka Lubaczów – 199,99 zł
Album”95 lat Przemyskiej Policji – 1.001,70 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Sekcji Polskiej Region posiada do
dyspozycji środki finansowe w kwocie 1.370,65 zł pochodzących z odpisów 1% OPP. W 2014
roku Region otrzymał:
 12 darowizn finansowych w kwocie 15.500 zł (w tym 10 celowych),
 3 darowizny rzeczowe (opaski odblaskowe) wartości – 2.373,65 zł
W 2014 roku członkowie Regionu mieli możliwość jak co roku w okresie wakacji do
bezpłatnego skorzystania z półkolonii. Dysponowaliśmy jak co roku 10 miejscami
(skorzystało łącznie 4 dzieci IPA).

Sporz. w 1-nym egz.
Opr. J. Faber
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